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Onderdeel
ZORG

Beoordeling

Toelichting

Positief

Een belangrijk onderdeel van zorg is preventie
en het voorkomen van ziekte. Daarbij helpt
een gezonde levensstijl die gepaard gaat met
regelmatig sporten. Dit laatste wordt hiermee
gestimuleerd.
Fitplaatsen in recreatiegebieden zorgen ervoor
dat deze gebieden ontspanning en sportieve
mogelijkheden bieden voor de bewoner van
Heerhugowaard. Zo ontstaat een goede balans
tussen inspanning en ontspanning.
Geen nadelig gevolg voor de veiligheid.

Positief
WONEN EN WERKEN

VEILIGHEID
DUURZAAMHEID

Positief
Positief

(WOON)OMGEVING

Positief

PARTICIPATIE

Neutraal

VERBINDING

Positief

GEMEENTELIJKE ROL

Positief

VRAAGGERICHT

Positief

INFORMATIE

Neutraal

Te nemen maatregel

In dit geval voornamelijk positief te noemen
voor de sociale duurzaamheid, waarbij het
gaat om de balans tussen werken, gezond
leven, sporten en ontspannen.
Het Park van Luna trekt op dit moment in de
zo er aa de al oot a ps aa e door
het plaatsen van buitensportapparatuur
worden nog meer mensen uitgedaagd gebruik
te gaan maken van deze faciliteiten. Ook in het
Waarderhout zou dit een aanvulling kunnen
zijn. De gebieden worden hierdoor completer.

Geen significante uitwerking. Idee zou wel
kunnen zijn om in een breder pakket van
sportstimulering mensen een georganiseerde
buitensport ervaring te laten opdoen. Dit kan
voor meerdere groepen (bv jongeren
Transferium, asielzoekers, scholen)
Hier zou verbinding met de Heerhugowaardse
Korte inventarisatie bij sportscholen in
sportscholen gezocht kunnen worden. Zij
Heerhugowaard.
hebben ook belang bij het bekend maken met
de sport.
De ge ee te zorgt oor ee aa trekkelijk
uite ge ied dat uit odigt o te e ege .
Sportstimulering is een belangrijk element om
de volksgezondheid op peil te houden.
De landelijke trend laat zien dat er steeds
meer gemeenten overgaan tot deze vorm van
sportstimulatie. Het draagt bovendien bij aan
een gevoel van vrijheid en recreatie in de
natuur. En er is een trend zichtbaar waarin
uite sporte e
oot a pe populairder
wordt. N.a.v. van het plaatsen van 4 apparaten
in januari 2016 was er zeer positieve feedback.
Er zou een bord bij de fitplaats geplaatst
kunnen worden met verwijzingen naar alle
Heerhugowaardse sportscholen- en
verenigingen zodat mensen ook weten waar
ze welke sport kunnen uitoefenen. Ook kan er
een QR code opstaan die bijvoorbeeld verwijst
naar een aantal oefeningen op film (YouTube)
zodat de beginner ook weet hoe hij de
apparatuur optimaal gebruikt.

Naast de zichtbaarheid van de fitplaats in
de gebieden zou hieraan een persbericht
gewijd kunnen worden in het kader van
sportstimulering in HHW.
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Een korte inventarisatie kan leiden tot een
In een vroegtijdig stadium overleggen met
keuze voor een investering in de apparatuur
Recreatieschap over plaatsing en
en de plaatsing ervan. De enige complexiteit
onderhoud.
zou kunnen huizen in het onderhouden van de
apparatuur, als die niet door het
Recreatieschap gedaan kan worden.
Er is impact op het fysiek domein. Dit wordt
hiermee aangevuld tot een recreatieruimte die
uitdaagt tot bewegen.

COMPLEXITEIT

Simpel

IMPACT

Positief

RISICO

Gering

De kosten voor aanschaf en plaatsing zullen na
een korte inventarisatie duidelijk zijn.
Gemiddeld genomen is sportapparatuur te
verkrijgen vanaf 5000 – 20.000 euro,
afhankelijk van de grootte.
(zie bijv www.boerplay.nl)

Op zoek naar co-financiering bij in
sportstimulering geïnteresseerde partijen.

FINANCIELE CONS.

Aanwezig

Er is een investering nodig die gedekt moet
worden vanuit de gemeente. Daarbij staat de
weg wel open om co-financiering te zoeken bij
dit onderwerp.

Het gemeentebestuur krijgt in deze motie
van de gemeenteraad de opdracht om te
komen met een dekkingsvoorstel. Daarbij
zijn meerdere opties; het budget
sportstimulering, een vrijgevallen bedrag
uit de Middenweg Zuid (meevaller) of een
ander alternatief.

RESULTAAT

79%
14%
7%

POSITIEF
NEUTRAAL
NEGATIEF

Conclusie

In aansluiting op de kadernota Fysiek Domein en de overgang naar de Sport NV is een stap naar laagdrempelige sportstimulatie door
het plaatsen van buitensportapparatuur in onze recreatieruimten er een die navolging verdient. De investering levert een positief
effect op de (sociale) duurzaamheid en draagt bij aan het welvaren van de inwoner. Als mogelijk neveneffect kan het leiden tot
sportstimulatie van mensen die dat anders wellicht nog niet overwogen te doen. Bovendien wordt een positieve trend (het
buitensporten in bootcamp vorm) hiermee beloond en versterkt.

Advies

Positief

